АПОТЕКА НИШ
Булевар др Зорана Ђинђића 6, Ниш
Дел. број 99. од 14. 02. 2020. године
Предмет: Питања и одговори за набавку – ЈНМВ 01 / 2020 - Набавка потрошног
материјала за одржавање хигијене
Питање бр. 1:
За партију број 3 (три), тражите производ Перфекс, двослојни, са датим описом или
одговарајући, Такође, наводите граматуру папира по слоју од тачно 17,4 грама. Молимо Вас да
овај податак дефинишете у опсегу +/-5% из простог разлога што акредитована лабораторија за
испитивање граматуре папира, Југоинспект, сама себе ограђује у опсегу испитивања до +/-5%,
те тако ми као потенцијални понуђач већ поседујемо атест о здравственој исправности за
производ Перфеx убрус двослојни, као и испитану граматуру, приближно 17,4 грама, са јасно
датим објашњењем да акредитована лабораторија сама дозвољава одступања до +/-5%, што је
законски и исправно.
У супротном овим наводом од 17,4гр по слоју без икаквог дозвољеног одступања, улазимо у
сумњу фаворизовања одређеног понуђача који већ поседује испитану граматуру на тачно
17,4гр.
Одговор бр. 1:
Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.
Питање бр. 2:
На позицији редни број 2 стоји вим абразив 500гр. Обзиром да се тражено добро “Циф”
пакује у паковању запремине 500 мл, молимо за појашњејне да ли треба понудити производ
запремине 500мл.
На позицији редни број 3 тражи се WЦ санитар Доместос или Мер, у паковању од 750 мл.
Напомињемо да се Мер WЦ гел хигијенски пакује у паковању од 700мл, тако да молимо да
ускладите захтев у погледу траженог производа и величине паковања.
На позицији редни број 16 тражи се течни детерџент за прање посуђа “Мер” или
одговарајући запремине 900мл. Напомињемо да је паковање детерџента за суђе “Мер” у
међувремену промењено на 750 мл, те молимо да ускладите величину паковања.
На позицији редни број 17 тражи се антибактеријаски течни сапун. Молимо за појашњење
који дезинфицијенс и у ком проценту преба да поседује понуђено добро.
На позицији редни број 19 тражи се производ Мер Гласс. Напомињемо да је тражено
добро у међувремену променило назив у Мер Цлин, тачније само Цлин (Гласс & Wиндоwс).
Молимо да усагласите назив траженог производа.
У партији редни број 2 жељени производ “Перфеx” тоалет папир у ролни се производи са
траженим карактеристикама у паковању од 10 комада ролница, паковање од 12 комада
ролница се избацује из производње, те молимо да измените величину паковања, како би се
могао реализовати уговор до краја у складу са захтевом из техничке спецификације.
У партији редни број 3 тражени производ убрус у ролни садржи 47 комада листова (са
толеранцијом +/-5%). Молимо да и ову околност уврстите у технички опис траженог добра.
Одговор бр. 2:
Наручилац ће извршити измену конкурсне документације.
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